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KOVAS 

Valstybinių švenčių paminėjimas, tautiškumo ugdymas. 
 

1. Popietė Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 

dienai.   

Eurika 

Drungilienė. 

Liuda Lidienė. 

Moksleiviai  susipažins su kovo 11 

–osios dienos įvykiais, nusipins po 

trispalvę juostelę. 

Įsimintinų lietuvių švenčių, papročių, tradicijų puoselėjimas. 

1. Popietė. „ Pavasaris kalba 

paukščių balsu“. 

Eurika 

Drungilienė. 

Liuda Lidienė. 

Popietė skirta Pasauliniai žemės 

dienai. Moksleiviai pieš paukščius, 

klausysis jų balsų , kels inkilus.      

Moksleivių kūrybiškumo ugdymas. 

1. Pasidarysime velykinį 

simbolį – avinėlį.  

 

Eurika 

Drungilienė. 

 

Mokiniai sužinos , kad Lietuvoje už 

kiškį labiau populiarus per Velykas 

avinėlis ir darys darbelius,piešinius.  

Edukacinė veikla. 

1. Pasidaryk ant medinės 

mentelė – lėlę. 

 

Eurika 

Drungilienė. 

Liuda Lidienė. 

Bus paminėta Tarptautine lėlininkų 

dieną darydami ant medinių 

mentelių lėles. 

Suaugusių neformalus švietimas: užsiėmimai, diskusijos, popietės  paslaugų teikimas. 

1.Dekupažas ant molinių 

vazonų. 

Eurika Drungilienė 

Liuda Lidienė 
Molinių vazonų dekoravimas 

dekupažo technika. 

2. Pasidaryk Origami dėžutę.  Eurika 

Drungilienė. 

Dalia Barauskienė 

Pasidarytos origami dėžutės galės 

būti panaudojamos smulkiems 

daiktams, dovanėlėms.  

3. Popietė “ Prie puodelio 

arbatos“. 

Eurika 

Drungilienė. 

 

Popietė skirta paminėti Tarptautinę 

moters dieną. 

4.Paslaugos suaugusiems. 

 

Eurika 

Drungilienė. 

 

Internetinė bankininkystė- sąskaitų 

apmokėjimas, apdraudžiamas turtas , 

dokumentų atspausdinimas , elektros 

rodmenų  deklaravimas ir kt.. 

Ugdymas ir kūrimas sveikos ir saugios bendruomenės aplinkos. 

1. Paskaita „10 senėjimo 

stereotipų“. 

Eurika 

Drungilienė. 

Audronė 

Palubinskienė. 

Sveikatos paskaitą praves Kelmės 

visuomenės sveikatos biuro specialiste, 

praves paskaitą  skirtą moterims, kad 

kuo ilgiau išliktų jaunos.  



2.Pasitikrinkime regėjimą. Eurika 

Drungilienė. 

 

Specialistė suteiks informaciją apie  

regos aštrumą, nustatys  turimų 

akinių lęšių stiprumą. 
 

Parodos 

1.Lėlės  ant medinių mentelių. Eurika 

Drungilienė. 

Regina Karpienė. 

 

Paroda skirta  Tarptautine lėlininkų 

dienai. Bus eksponuojama 

Užvenčio bibliotekoje. 

Nuolat 

1. Stalo žaidimai, užduotys, 

diskusijos ir kt.. 

Eurika 

Drungilienė. 

 

Užsiėmimų metu moksleiviai 

mokinsis  tarpusavio  gražaus 

bendravimo , komandinio darbo. 
2. Pradėti įamžinti metraštyje 

Minupių mokyklos istoriją 

Eurika 

Drungilienė. 

 

Bus organizuotas nuotraukų, 

istorijos ir kitų dokumentų rinkimas 

metraščio rengimui. 
Organizacinė veikla 

1. Surengtų parodų kėlimas į 

socialinius tinklus ir interneto 

svetaines. 

2. Žinučių apie renginius 
 rašymas. 

Eurika 

Drungilienė. 

 

Nuotraukų  ruošimas ir pateikimas fb 

puslapiui. Informacijos ruošimas  ir 

pateikimas Šatrijos Raganos 

gimnazijos internetinės svetainės 

skyriuje “Gimnazijos skyriai“. 

Finansavimo šaltinių ieškojimas 
centro veiklai vykdyti. 

 

Eurika Drungilienė Socialinių partnerių ir vietos 

bendruomenės įtraukimas į veiklą. 

Dokumentų tvarkymas. 
 

Eurika 

Drungilienė. 

Balandžio  mėnesio veiklos plano 

rengimas. 

 Sanitarinių-higieninių sąlygų 

gerinimas ir priežiūra. 

Eurika 

Drungilienė. 

Liuda Lidienė. 

Vėdinimo sistemos priežiūra. Patalpų 

valymas. 

 

 

Parengė: Minupių  universalaus daugiafunkcinio centro veiklos organizatorė                                                                                             

Eurika Drungilienė .  
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